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اللجنة االقتصادية ألفريقيا
جلنة خرباء مؤمتر وزراء املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية األفريقيني
االجتماع األربعون
داكار (حضوراي وعرب اإلنرتنت) 13 - 11 ،أاير/مايو 2022

البند  6من جدول األعمال املؤقت
قضااي نظامية

تقرير األمينة التنفيذية عن أنشطة اللجنة االقتصادية ألفريقيا
يشمل الفرتة من نيسان/أبريل  2021إىل آذار/مارس 2022
أوال -مقدمة
تشكل خطة التنمية املستدامة لعام  2030وخطة االحتاد األفريقي لعام
-1
 :2063أفريقيا اليت نصبو إليها ،اإلطارين الشاملني للعمل الذي تضطلع به اللجنة االقتصادية
ألفريقيا (اللجنة االقتصادية) لتحويل األفكار إىل عمل على أرض الواقع من أجل حتقيق
التمكني والتحول يف أفريقيا .وال تزال جائحة الفريوس التاجي (كوفيد )19-تطرح حتدايت
جسيمة على طريق حتقيق اخلطتني ،بل إهن ا أدت إىل انتكاسة بعض املكاسب املتواضعة اليت
حتققت من قبل  .وقد انصب تركيز اللجنة االقتصادية أساسا على البناء للمستقبل على حنو
أفضل يف فرتة ما بعد اجلائحة ،وذلك بتحقيق انتعاش اقتصادي سليم ومنو شامل للجميع
مبن فيهم الشباب والنساء وغريهم من الشرائح املهمشة يف اجملتمع ،وإجياد شبكات أمان
اجتماعي لغالبية السكان .وقد تركز عمل اللجنة االقتصادية على مجلة من األمور منها ضمان
السيولة املالية ل ِرفد االنتعاش؛ وشراء لقاحات كوفيد 19-وتوزيعها وتصنيعها؛ وحتقيق الرقمنة؛
والتكيف التك نولوجي ،مبا يف ذلك استخدام الذكاء االصطناعي لدعم التجارة واملؤسسات
الصغرية .وركزت اللجنة أيضا على تعزيز عمل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية إبنشاء
أسواق إقليمية موسعة وزايدة االستثمار؛ وتعزيز قدرات أفريقيا يف جمال البياانت والعمل
اإلحصائي ،مبا يف ذلك يف جمال التعداد اإللكرتوين؛ والتصدي للتحدايت اليت تثريها التغريات
 أعيد إصدار هذه الوثيقة ألسباب فنية.
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املناخية؛ وحتسني التعاون داخل منظومة األمم املتحدة والتنفيذ املشرتك على الصعيد اإلقليمي
من خالل منصة التعاون اإلقليمي ألفريقيا؛ ودعم التدخالت على الصعيد القطري إبعطاء
نفس جديد لنظام املنسقني املقيمني .ويتمثل هدف اللجنة االقتصادية يف الوفاء بعهد القارة
على حتقيق السلم واالزدهار والتنمية والتحول يف القارة فضال عن حتسني مستوايت املعيشة
لشعوهبا.
ورغم القيود والعقبات الناشئة عن اجلائحة ،واصلت اللجنة االقتصادية ،أثناء
-2
الفرتة املشمولة ابلتقرير ،تنفيذ برانمج عملها فيما يتعلق بوظائفها املتمثلة يف عقد االجتماعات
معا للفكر والوظيفة التشغيلية ،إىل جانب توجهاهتا االسرتاتيجية بشأن بناء املعارف،
وكوهنا ججم ً
وصياغة خيارات ل لسياسات العامة ومناذج التمويل االبتكاري ،ودعم القضااي اإلقليمية والعابرة
للحدود ،والنهوض مبكانة القارة على الصعيد العاملي.
ويتضمن هذا التقرير ثالثة فصول .فبعد املقدمة يف الفصل األول ،يعرض الفصل
-3
الثاين اإلجنازات الرئيسية للجنة االقتصادية اليت مكنتها من إحراز تقدم يف تنفيذ خطة عام
 2030وخطة عام  ،2063مع الرتكيز على اجملاالت اخلمسة التالية( :أ) دعم التعايف املرن
من اجلائحة؛ (ب) دعم تفعيل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية؛ (ج) تعزيز العمل يف
جمال صياغة السياسات وتنفيذها ابستخدام مناذج االقتصاد الكلي؛ (د) تعزيز الثورة الرقمية
وثورة البياانت يف أفريقيا؛ (ه ) البناء للمستقبل على حنو أفضل من أجل التنمية املستدامة،
مع الرتكيز على حتقيق االنتعاش األخضر ،وتعميم االعتبارات ذات الصلة بتغري املناخ
واالقتصاد األزرق .وابإلضافة إىل ذلك ،يبحث التقرير مسألة األساليب العملية املعززة اليت
وضعت لتنفيذ برانمج عمل اللجنة االقتصادية على حنو أكثر استدام ًة وفعالي ًة .وترد
االستنتاجات يف الفصل الثالث ،مع تسليط الضوء على بعض التوجهات الرئيسية للدورة
املقبلة.
الصعد
-4
وقدمت اللجنة االقتصادية خدمات استشارية تقنية وسياساتية على ُّ
الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية هبدف النهوض ببناء ال قدرات يف أفريقيا .وأنشأت أيضا
ودعمت منابر للحوار السياسايت وبناء توافق اآلراء بشأن القضااي ذات األولوية املتصلة
ابجل ائحة ،والنهوض بقدرات املوظفني احلكوميني األفريقيني يف جمال صياغة السياسات
وتنفيذها .ويرد يف التقرير املتعلق مبتابعة اللجنة االقتصادية لقرارات مؤمتر وزراء املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية األفريقيني ( )E/ECA/COE/40/8وصف للمعلومات اإلضافية واإلجراءات
اهلادفة اليت اختذهتا للتصدي لتحدايت الدول األعضاء واحتياجاهتا يف أعقاب اجلائحة.
وتوضح اجملموعة الواسعة من األنشطة ،مبا يف ذلك الورقات والدراسات املتعلقة ابملوضوع،
املستوى العايل الستجابة اللجنة وسرعة رد فعلها يف أوقات الطوارئ .وابإلضافة إىل ذلك،
أسهم اعرتاف املستفيدين وتقديرهم يف تعزيز موقع اللجنة يف الطليعة من حيث التأثري إجيااب
يف عملية صنع القرار يف القارة ،فضال عن دورها كشريك اسرتاتيجي رئيسي مع االحتاد
األفريقي ومصرف التنمية األفريقي.
14/2

22-00408

E/ECA/COE/40/7

اثنيا -النتائج الرئيسية املتحققة
ألف -دعم التعايف املرن من اجلائحة
بعد أن صارت اللقاحات متوفرة ،واإلقرار بدورها احلاسم يف بدء التعايف ،قادت
-5
اللجنة االقتصادية ،بوصفها عضوا يف الصندوق االستئماين األفريقي القتناء اللقاحات ،جهود
الدعوة على مستوى القارة وقدمت مساعدة فنية للتفاوض بشأن نسبة الـ  35يف املائة من
اللقاحات الالزمة ألفريقيا واقتنائها ،أي ما يعادل  470مليون جرعة تقريبا ،لضمان وفرة
اللقاحات مبا ميكن من بلوغ حد املناعة اجلماعية يف القارة .وحظيت اجلهود اليت بذلتها الدول
األعضاء بدعم من شراكة رائدة أبرمت مع البنك الدويل هتدف إىل ضمان حصول البلدان
على اللقاحات اليت حتتاج إليها وعلى والتمويل الالزم هلا.
وفيما يتعلق بتمويل االنتعاش يف القارة ،أسفرت جهود الدعوة اليت بذلتها اللجنة
-6
بشأن احلاجة إىل سيولة إضافية للبلدان عن متديد مبادرة تعليق خدمة الديون واإلفراج التارخيي
عن حقوق سحب خاصة أاتحت جمتمع ًة حصول أفريقيا على قرابة  40مليار دوالر من
السيولة اإلضافية.
ويف أعقاب احلالة املتدهورة على صعيد الديون ،عملت اللجنة مع الدول
-7
األعضاء إلطالق مرفق السيولة واالستدامة يف عام  2021هبدف حتقيق وفورات يف تكاليف
االقرتاض للحكومات األفريقية مببلغ  11مليار دوالر يف السنوات اخلمس املقبلة ،عالوة على
( )1
تعزيز االستثمار األكثر مراعاة للبيئة والتنمية املستدامة.
وقد كشفت اجلائحة عن أتثري اضطراب اإل مدادات العاملية يف جتارة
-8
املستحضرات الصيدالنية ،و ِ
قلة االهتمام بسياسات إدارة العرض داخل البلدان ،و ِ
ضعف إدارة
سلسلة التربيد ،و ِ
سوء إجراءات الشراء على هامش احلركة املايل املتاح للقارة لتنفق على الصحة
بطريقة من صفة .وبناء عليه ،كثفت اللجنة أنشطتها بشأن رايدة مبادرة األدوية على مستوى
منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية ،اليت شكلت مبادئها األساس إل نشاء املنصة األفريقية
لإلمدادات الطبية ،وذلك يف  10بلدان جتريبية ،هي :إثيوبيا وإريرتاي وجزر القمر ورواندا
والسودان وسيشيل وجيبويت وكينيا ومدغشقر وموريشيوس.

ابء -دعم تفعيل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية ،إىل جانب تطوير القطاع
اخلاص واهلياكل األساسية ،والتمويل االبتكاري من أجل ازدهار أفريقيا
من املتوقع أن يسهم تفعيل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية ،إىل جانب
-9
إجياد سبل للتمويل اال بتكاري وتطوير القطاع اخلاص واهلياكل األساسية ،يف التعجيل ابلتعايف
( )1

ميكن االطالع على مزيد من املعلومات على املوقع التايل:
www.uneca.org/sites/default/files/ACPC/UNECAatCOP26/LSF%20Concept%20Note.pdf .
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االجتماعي واالقتصادي يف فرتة ما بعد اجلائحة؛ وحتقيق أهداف التنمية املستدامة يف أفريقيا
من خالل حتديد الفرص اجلديدة املتاحة وتصميم أطر وآليات تشغيلية هتدف إىل جتسيدها
يف صورة فرص عمل ،وزايدة االستثمار وحتسني التصنيع ،مبا يؤدي يف هناية املطاف إىل تعزيز
التعاون والتكامل اإلقليميني.
ورغم القيود املرتتبة عن اجلائحة ،واصلت اللجنة االقتصادية جهودها الرامية إىل
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تسريع عملية تصديق البلدان األفريقية على االتفاق املؤسس ملنطقة التجارة احلرة القارية
األفريقية .وقد بلغ جمموع الدول األعضاء اليت صدقت على االتفاق حىت اآلن  42دولة،
كانت آخرها مجهورية تنزانيا املتحدة اليت صدقت يف  9أيلول/سبتمرب  ،2021وذلك نتيجة
ألنشطة التوعية والدعوة احلثيثة اليت اضطلعت هبا اللجنة منذ عام .2019
وما فتئت اللجنة تعمل هبمة ملساعد الدول األعضاء يف وضع اسرتاتيجياهتا
- 11
الوطنية لتنفيذ اال تفاق .وقد جرى إحراز تقدم يف تنويع القدرات اإلنتاجية وأمناط اإلنتاج،
ومن مث املسامهة يف تسريع عملية التصنيع .ويف عام  ،2021صاغت سبعة بلدان (بوركينا
فاسو وبوروندي ومجهورية الكونغو الدميقراطية وكينيا ومالوي وانميبيا والنيجر) اسرتاتيجيات
وطنية لتنفيذ االتفاق بدعم فين من اللجنة االقتصادية .وقد أقرت اسرتاتيجيتان من تلك
االسرتاتيجيات الوطنية .وابإلضافة إىل ذلك ،وضعت مخسة بلدان مؤشر األعمال التجارية
القطري يف إطار منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية لرصد أثر املنطقة على القطاع اخلاص.
وابلنظر إىل التأثري الذي أحدثته اجل ائحة على االقتصاد ،أصبح من األمهية مبكان
- 12
تطوير سالسل القيمة اإلقليمية داخل أفريقيا وإطالق العنان إلمكاانت القارة يف جمال
األعمال .ويف هذا السياق ،دأبت اللجنة االقتصادية على تقدمي الدعم إىل الدول األعضاء
يف وضع وتنفيذ ورصد السياسات والربامج املتعلقة بسالسل القيمة اإلقليمية وابملسائل املتصلة
ابملرحلة الثانية من منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية ،اليت تشمل االستثمار وسياسة املنافسة
وحقوق امللكية الفكرية.
وسجلت اللجنة حتقيق إجنازات كبرية يف قطاع اهلياكل األساسية يف عام
- 13
 .2021وهذه اإلجنازات متصلة ابلعمل الذي قامت به بشأن العالقة بني منطقة التجارة
احلرة القارية األفريقية وقطاعي النقل وحترير النقل اجلوي يف أفريقيا .وفيما يتعلق مبنطقة التجارة
احلرة القارية األفريقية ،أجرت اللجنة حبواث عن انعكاسات املنطقة على الطلب على اهلياكل
األساسية واخلدمات يف جمال النقل .ومت ثلت الطريقة املتبعة يف الدراسة يف حتديد الفرص
االستثمارية اليت تتيحه ا املنطقة لقطاع النقل يف القارة ،مبا يف ذلك فرصة رصد أكثر من 400
مليار دوالر القتناء معدات النقل (شاحنات وعرابت السكك احلديدية وسفن حبرية
وطائرات) .وشكلت نتائج الدراسة األساس ملنتدى األعمال األفريقي اخلامس ،الذي عقد
يوم  7شباط/فرباير  2022وتناول موضوع ’’االستثمار يف اهلياكل األساسية للنقل متعدد
الوسائط لتحقيق اإلفادة القصوى من منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية :الرتكيز على النقل
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اجلوي والسياحة‘‘ .واستخدم رئيسا دوليت بوتسواان وسرياليون نتائج الدراسة يف املنتدى إلبراز
فرص االستثمار يف بلديهما.
وفيما يتعلق ابلنقل اجلوي ،وضعت اللجنة مؤشرات أداء رئيسية لتقييم مدى
- 14
تنفيذ الدول األعضاء ’’لقرار ايموسوكرو‘‘ بشأن حترير النقل اجلوي والسوق األفريقية املوحدة
للنقل اجلوي .وقد استخدمت مؤشرات األداء الرئيسية هذه لتطوير لوحة متابعة خاصة برصد
األداء .وسلمت اللجنة مؤشرات األداء الرئيسية ولوحة املتابعة إىل اللجنة األفريقية للطريان
املدين ،وهي الوكالة املكلفة بتنفيذ ’’قرار ايموسوكرو‘‘ والسوق األفريقية املوحدة للنقل اجلوي.
ويف الوقت احلاضر ،تقدم اللجنة االقتص ادية الدعم إىل اللجنة األفريقية للطريان املدين إلجراء
عمليات تقييم الثغرات يف تنفيذ ’’قرار ايموسوكرو‘‘ والسوق األفريقية املوحدة للنقل اجلوي
يف بلدان أفريقية خمتارة (مثل كابو فريدي والكامريون) ابستخدام مؤشرات األداء الرئيسية
ولوحة املتابعة.
ويف  16أيلول/سبتمرب  ،2021أطلقت اللجنة االقتصادية ،ابلشراكة مع غرفة
- 15
التجارة الدولية ،مركز رايدة األعمال يف أفريقيا .وأعلن عن أوىل املقرات التابعة له يف غاان
وكينيا واملغرب ونيجرياي لتحفيز االبتكار وحتسني بيئة األعمال للمؤسسات الصغرية واملتوسطة
يف أفريقيا .وابإل ضافة إىل ذلك ،نظمت اللجنة االقتصادية منتدى األعمال التجارية لغرب
أفريقيا ،الذي عقد يف الغوس ،نيجرياي ،يف الفرتة من  21إىل  23أيلول/سبتمرب .2021
وأاتح املنتدى منصة لتبادل املعلومات عن الفرص التجارية بني النساء والشباب بوجه خاص،
ولتحديد املدافعني يف جمال األ عمال الذين ميكنهم تعزيز مصاحل رواد األعمال من النساء
والشباب يف غرب أفريقيا.

جيم -تعزيز عملية صياغة السياسات وتنفيذها بتحسني مناذج االقتصاد الكلي،
واملالية العامة ،وآليات احلوكمة
يف إطار العمل ملواجهة زايدة انتشار الفقر وأوجه الضعف جراء تفشي اجلائحة،
- 16
عملت اللجنة االقتصادية على إعادة توجيه عملها لتوليد بياانت جديدة عن الفئات الضعيفة
اقتصاداي من السكان ،وقدمت الدعم للبلدان األفريقية لتحسني انتعاشها االقتصادي وقدرهتا
على الصمود .ويف هذا السياق ،صدر التقرير االقتصادي عن أفريقيا  2021بعنوان
’’التصدي للفقر وأوجه الضعف يف أفريقيا أثناء جائحة كوفيد .‘‘19-وأحد االستنتاجات
الرئيسية هلذا التقرير هو أن اجل ائحة أبرزت ما إلدارة املخاطر من دور حاسم يف احلد من
الفقر يف أفريقيا .وإذا كانت اجلائحة قد تسببت يف اضطراب شديد يف حياة الناس ،فهي
ليست سوى واحد من املخاطر العديدة اليت تواجهها األسر الفقرية .ويتضمن التقرير توصيات
بشأن السياسات العامة لتشجيع واضعي السياسات على مراعاة ليس فقط مسألة احلد من
الفقر الفوري (بعد الوقوع فيه) ،بل أيضا مسألة احلد من التعرض للفقر (قبل الوقوع فيه)؛
وعلى عدم االكتفاء بتوسيع نطاق املساعدة االجتماعية ،بل هتيئة املناخ لبناء األصول
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واالستثمار يف تعزيز البنية التحتية االجتماعية بغية تعزيز النمو واالنتعاش االقتصادي يف
أفريقيا.
ويف عام  ،2021عقد امل ؤمتر االقتصادي األفريقي يف سال ،كابو فريدي ،يف
- 17
الفرتة من  2إىل  4كانون األول/ديسمرب ،بعنوان ’’متويل تنمية أفريقيا يف فرتة ما بعد كوفيد-
كل من اللجنة االقتصادية ومصرف التنمية األفريقي وبرانمج
 .‘‘19واشرتك يف تنظيم املؤمتر ٌّ
األمم املتحدة اإلمنائي .وكان املؤمتر إطارا ملناقشات وأفكار مفيدة ،مجع بني أكثر من 200
مشارك يتألفون من ممثلي حكومات وأوساط أكادميية وجمتمع مدين وقطاع خاص من أفريقيا
وبقية العامل ،تبادلوا خرباهتم وأفكارهم االبتكارية بشأن قضااي اقتصادية وسياساتية تتعلق
بسياسات واسرتاتيجيات حمددة لتمويل التنمية من أجل إحداث حتول إمنائي انجح يف أفريقيا.
وقدم الباحثون يف املؤمتر أحدث ما توصلوا إليه من نتائج بشأن هذا املوضوع وحددوا ثالثة
جماالت حامسة جديرة ابالهتمام ،هي :رأس املال البشري واملؤسسات واهلياكل األساسية.
واقرتح املشاركون خيارات طموحة متاحة على صعيد السياسات لتلبية احتياجات القارة يف
جمال متويل التنمية ،مبا يف ذلك احلاجة إىل تقييم قواعد التمويل الدويل واحلاجة إىل إصالح
النظام املايل للقارة لدعم التنمية يف القارة على حنو أفضل .وابإلضافة إىل ذلك ،اقرتح
املشاركون إعادة تقييم االجتاهات اهليكلية لالقتصادات األفريقية على صعيد االقتصاد الكلي
كيما تراعي األثر الذي أحدثته اجلائحة على القارة على حنو أفضل.
وقد وضعت جمموعة أدوات متكاملة للتخطيط واإلبالغ استجابة لطلب قدم
- 18
أثناء مؤمتر عام  2016لوزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني إىل اللجنة
االقتصادية ومفوضية االحتاد األفريقي إلجياد أدوات وإطار متكامل للرصد والتقييم يف سبيل
مواءمة خطة عام  2030مع خطة عام  2063من أجل تيسري التكيف واإلبالغ .وخضعت
جمموعة األدوات هذه ،منذ وضعها ،للتحسني واالختبار .ويف عام  ،2021جتاوزت أربعة
بلدان مرحلة طرح اجملموعة األدوات إىل مرحلة اعتمادها ،وعمدت إىل تعميمها يف خططها
اإلمنائية الوطنية .وقد أضيف عنصر التمويل إىل العناصر األربعة األولية (جداول األعمال،
وخطة التنمية الوطنية ،والنظرة القارية ،واإلبالغ) يف جمموعة األدوات ،وجيري بذل جهود
العتماد هنج متكامل بشأن النمذجة الكلية والتخطيط والتمويل لتحقيق احلد األقصى من
التأثري واالستخدام األمثل للموارد ،واحلالة اليت بلغتها عملية وضع منوذج جملموعة األدوات يف
الدول األعضاء ،فضال عن التعاون داخل الشُّعب بشأن البلدان اليت تعكف على وضع مناذج
كلية.
وال يزال اخنفاض مستوى الضرائب والتحدي املتمثل يف التدفقات املالية غري
- 19
املشروعة حيددان مدى إمكانية احلصول على التمويل اخلاص ابلتنمية يف أفريقيا .وبناء على
ذلك ،وضعت اللجنة االقتصادية إطارا لدعم البلدان يف تعزيز سياساهتا الضريبية ويف إطالق
مشروع رائد لتتبع وقياس التدفقات املالية غري املشروعة .ولكي يتسىن دعم العملية التجريبية
اليت تقوم هبا البلدان حلساب تقديرات التدفقات املالية غري املشروعة ،نظمت اللجنة
14/6

22-00408

E/ECA/COE/40/7

االقتصادية ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا
واحمليط اهلادئ حلقة عمل تدريبية أقاليمية بشأن القياس اإلحصائي للضرائب والتدفقات
املالية التجارية غري املشروعة .وكان الغرض من حلقة العمل هذه هو تقدمي تدريب متعمق
على ست منهجيات إحصائية خمتارة مقرتحة يف املبادئ التوجيهية املنهجية اليت يعكف مؤمتر
األمم املتحدة للتجارة والتنمية على إدخال حتسينات عليها ،وتبادل اخلربات ودراسات حاالت
إفرادية ،ومناقشة التحدايت اليت ووجهت يف جمال استعراض البياانت واستخدام األساليب
احملددة.

دال -تعزيز الثورة الرقمية وثورة البياانت يف أفريقيا
كانت تعدادات السكان واملساكن وغريها من الدراسات االستقصائية ،على
- 20
مدى العقود األربعة املاضية ،املصادر الرئيسية للبياانت الالزمة لصياغة السياسات بشأن
برامج التنمية الوطنية واإلقليمية ورصدها وتقييمها واختاذ القرارات بشأهنا يف أفريقيا .ويف هذا
السياق ،التزمت اللجنة االقتصادية ،يف إطار واليتها املتمثلة يف تعزيز التنمية املستدامة للقارة،
مبساعدة الدول األع ضاء يف بناء قدراهتا اإلحصائية ويف العمل مع الشركاء اإلمنائيني لتعزيز
النظم اإلحصائية الوطنية وذلك بتحسني االسرتاتيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاءات .وكانت
آخر مسامهة هلا متمث لة يف وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ اإلطار العاملي للمعلومات اإلحصائية
واجلغرافية املكانية يف أفريقيا.
ويف عام  ،2021قدمت اللجنة االقتصادية الدعم لغاان وسرياليون إلجراء
- 21
تعدادات رقمية ابعتبارها استمرارا جلولة التعدادات اليت أجريت يف أفريقيا يف عام .2020
ونتج عن ذلك إاتحة بياانت عالية اجلودة يف الوقت املناسب بفضل حتسني رصد أخطاء
احملتوى والتغطية .ومشلت املساعدة التقنية املقدمة أعمال رسم اخلرائط آليا لتحديد اهلياكل
القائمة وتعيني حدود مناطق التعداد ،وتصميم التعداد وأعمال التخطيط لنقل البياانت من
الورق إىل نظام رقمي ،ووضع لوحة معلومات تشغيلية ملراقبة اجلودة واستخدامها ،ووضع نظام
لتتبع التعداد واستخدامه .وابإلضافة إىل ذلك ،قد م ملوظفي املكتب الوطين لإلحصاء تدريب
يف جمال رسم اخلرائط الرقمية واستخدام نظم وأدوات التتبع الرقمية .وقد أدى عمل اللجنة
االقتصادية بشأن التعدادات الرقمية إىل زايدة الطلب على الدعم يف هذا اجملال .ومن البلدان
األخرى اليت تعك ف اللجنة االقتصادية على دعمها يف مسائل التعداد اإللكرتوين بوتسواان
وتوغو ورواندا وسيشيل والصومال وكينيا وموريشيوس وانميبيا.
وقامت اللجنة االقتصادية بدور كبري يف تطوير منصة بياانت األمم املتحدة
- 22
اخلاصة أبفريقيا من أجل التنمية من خالل التحالف املوضوعايت املعين ابلبياانت
واإلحصاءات ،وكانت واحدة من الكياانت اإلقليمية الـ  17التابعة ملنظومة األمم املتحدة
املندرجة يف إطار املنصة التعاونية اإلقليمية ألفريقيا اليت شاركت يف إطالقها يوم 13
أيلول/سبتمرب  .2021وتليب هذه امل نصة الطلب املتزايد على البياانت املتعلقة أبهداف التنمية
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املستدامة وخطة عام  .2063وتعمل املنصة مبثابة مركز جامع حيصل على بياانت وأدلة عالية
اجلودة عن أهداف التنمية املستدامة من مجيع البلدان األفريقية.
ويف إطار ال ربانمج بشأن إحصاءات اهلجرة واالعرتاف ابملهارات يف أفريقيا،
- 23
أجرت اللجنة االقتصادية دراسة عن االعرتاف مبهارات املهاجرين األفريقيني يف املغرب.
وشكل التقرير التحليلي عن إحصاءات اهلجرة املنبثق عن تلك الدراسة ،اليت اختذت املغرب
بلدا جتريبيا ،أساسا الختاذ مبادرة يف سياق اجلهود الرامية إىل زايدة قدرة البلدان األفريقية على
تصميم سياسات وبرامج للهجرة تستند إىل األدلة وتكون متسقة مع الربوتوكوالت واألطر
الدولية واألفريقية .وتعكف اللجنة االقتصادية ،ابلتعاون مع إدارة الشؤون االقتصادية
واالجتماعية ومنظمة العمل الدولية واملنظمة الدولية للهجرة ،على تنفيذ هذا املشروع ،الذي
يهدف إىل تعزيز السياسات والربامج الوطنية ا ألفريقية املتعلقة ابهلجرة ،يف ستة بلدان أفريقية،
هي :زمبابوي وجنوب أفريقيا والسنغال وكوت ديفوار ومايل واملغرب.
وأحرزت اللجنة تقدما يف بناء قدرات الدول األعضاء على تصميم وتنفيذ
- 24
مبادرات لتسخري التكنولوجيات واالبتكارات الرائدة عن طريق وضع الصيغة النهائية لتقرير
عن تصميم وتنفيذ سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار ،ودراسة استطالعية عن اجلامعات
بشأن رايدة األعمال وتعزيز جامعات رايدة األعمال يف إثيوبيا وغاان ،ووضع مناهج دراسية
للكيمياء الصيدالنية والتصنيع الصيدالين.
ويف إطار مبادرة ’’خميم الربجمة للفتيات األفريقيات املتصالت ابإلنرتنت‘‘ ،الذي
- 25
عقد حضوراي وعرب اإلنرتنت  ،الذي أقامته اللجنة االقتصادية ابلتعاون مع هيئة األمم املتحدة
للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة واالحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية
واحلكومات األفريقية املضيفة ،عقدت خميمات ل لفتيات والشاابت اللوايت ترتاوح أعمارهن بني
 12و 25عاما ،حضوراي وعرب اإلنرتنت .وجتاوز عدد اللوايت مشلتهن حىت اآلن  15ألف فتاة
من  52بلدا .وتتيح هذه املخيمات للفتيات والشاابت سبل املعرفة واألدوات واملنصات اليت
حي تجن إليها لريتقني إىل رائدات أعمال ومبتكرات وقائدات يف اجملال التكنولوجي ،فضال عن
تقدمي مسامهتهن يف جمتمعاهتن .وتتلقى الفتيات التدريب يف اجملاالت التالية( :أ) املهارات
التقنية يف جمال الرسوم املتحركة ،واأللعاب وتطوير شبكة اإلنرتنت ،والربجمة على طرز غرزة
السالحف ،والروبواتت ،وإنرتنت األشياء ،واألزايء ،والتفكري التصميمي ،والتفكري احلسايب،
وعلوم احلاسوب ،واألمن السيرباين ،والطباعة ثالثية األبعاد؛ (ب) املهارات الشخصية يف
القيادة واخلطابة والقضااي اجلنسانية وخطة عام  2063وأهداف التنمية املستدامة وتغري املناخ
ومتكني املرأة واملساواة بني اجلنسني.
وقدمت اللجنة االقتصادية ،من خالل خدماهتا االستشارية ،الدعم لسبعة بلدان
- 26
(إثيوبيا وبوتسواان ورواندا وزمبابوي والسنغال وغينيا والكامريون) يف وضع اسرتاتيجيتها الوطنية
للتحول الرقمي استنادا إىل االسرتاتيجية األفريقية للتحول الرقمي ،ويف تطوير ابتكارات
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الشباب يف جمال تكنولوج يا املعلومات واالتصاالت .وعقدت أيضا اجتماعات تشاورية مع
الشركاء لتقييم وتصميم وتعميم مشروع جترييب بشأن حتديد اهلوية رقميا يف عدة بلدان أفريقية،
مبا فيها بوتسواان وتوغو.
وقدمت اللجنة مساعدة تقنية لعدة دول أعضاء (إثيوبيا ،وبوروندي ،وجزر
- 27
القمر ،ومجهورية الكونغو الدميقراطية ،وزامبيا ،وزمبابوي ،والسنغال ،وغامبيا ،وغاان ،وغينيا،
وغينيا  -بيساو ،والكامريون ،والكونغو ،وكينيا) إلنشاء منصة اتصاالت ومعلومات أفريقية
للعمل الصحي واالقتصادي ،هدفها تعزيز قدرة احلكومات األفريقية على االتصال مبواطنيها
والتفاعل معهم للتخفيف من اآلاثر االجتماعية واالقتصادية املرتتبة عن اجلائحة والتعامل مع
تلك اآلاثر.
ومن املبادرات الرئيسية األخرى اليت عملت عليها اللجنة االقتصادية يف عام
- 28
 2021مبادرة ال قيادة يف جمال البياانت يف أفريقيا ،اليت أطلقت ابلشراكة مع ’أفريقيا الذكية‘
و’دول املستقبل‘ ،ابعتبارها منصة للمشاركة والتعلم من األقران موجهة ألصحاب املصلحة
يف اقتصاد البياانت يف مجيع أحناء أفريقيا .ورك زت املرحلة األوىل من املبادرة (شباط/فرباير-
حزيران/يونيه  )2021على العوامل الرئيسية اخلمسة املطلوبة ل تبادل فعال وموثوق للبياانت،
بينما ركزت املرحلة الثانية (متوز/يوليه-أيلول/سبتمرب  )2021على حاالت استخدام
البياانت ،وذلك بعقد أربع حلقات حوار بشأن حتديد املوقع اجلغرايف واملدفوعات الرقمية
واهلواتف احملمولة والبياانت الصحية.

هاء -قضااي متعلقة ابلتنمية املستدامة
عقدت الدورة السابعة للمنتدى اإلقليمي األفريقي املعين ابلتنمية املستدامة
- 29
بربازافيل يف الفرتة من  1إىل  4آذار/مارس  2021وتناولت موضوع ’’البناء للمستقبل
بشكل أفضل :حنو أفريقيا قادرة على التصدي وخضراء من أجل حتقيق خطة عام 2030
وخطة عام  .‘‘2063واملنتدى عبارة عن منرب حكومي دويل تعقده اللجنة االقتصادية
ابلتعاون مع مفوضية االحتاد األفريقي ومصرف التنمية األفريقي وكياانت أخرى اتبعة ملنظومة
األمم املتحدة الستعراض التقدم احملرز وتبادل اخلربات والدروس املستفادة وبناء توافق يف اآلراء
بشأن اخليارات واإلج راءات املمكنة على صعيد السياسات يتخذ شكل أفكار أساسية لتسريع
تنفيذ خطة عام  2030وخطة عام  .2063وعقد املنتدى يف ظل التحدي اجلديد الذي
طرحته اجل ائحة على التنمية العاملية ،وكشف عن مواطن الضعف الشديد وعدم املساواة
اهليكلية يف أفريقيا .وبذلك كان املنتدى فرصة ل لحوار والبحث عن حلول لتسريع التنفيذ
وتوسيع نطاقه يف غضون الفرتة الضي قة اليت يستغرقها عقد العمل واإلجناز من أجل التنمية
املستدامة .ومنذ انعقاد تلك الدورة ،جرى التوصل إىل توافق هام يف اآلراء بشأن أولوايت
القارة وخيارات سياساهتا لتنفيذ خطة عام  2030وخطة عام  2063يف سياق اجلائحة.
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وعقدت اللجنة ،ابالشرتاك مع حكومة رواندا ،وابلتعاون مع مفوضية االحتاد
- 30
األفريقي ومصرف التنمية األفريقي وكياانت من منظومة األمم املتحدة ،الدورة الثامنة ملنتدى
أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة يف كيغايل ،حضوراي وعرب اإلنرتنت ،يف الفرتة من  3إىل 5
آذار/مارس  .2022وحضره أكثر من  1800مشارك ،منهم وزراء وممثلون رفيعو املستوى
عن حكومات  54دولة عضوا يف اللجنة االقتصادية ،وعن هيئات حكومية دولية ،وهيئات
ووكاالت متخصصة اتبعة لألمم املتحدة ،ومنظمات دولية ،وجمموعات رئيسية ،وجهات
أخرى صاحبة مصلحة .ونظرا لضخامة االحتياجات املالية يف مرحلة ما بعد اجلائحة يف
جماالت مثل اهلياكل األساسية والصحة ،وألن اجلائحة تسببت يف خسارة املكاسب اليت
حتققت بشق األنفس على مدى العقدين املاضيني ،فإن احلكومات يف حاجة إىل العمل
ابل شراكة مع القطاع اخلاص واجلهات الفاعلة الدولية ،مثل األمم املتحدة واملصارف املتعددة
األطراف ،ملواجهة هذه التحدايت احملدقة .واختتمت هذه الفعالية ابعتماد إعالن كيغايل
بشأن البناء للمستقبل بشكل أفضل بعد أزمة كوفيد  19وتسريع حتقيق التنمية املستدامة يف
أفريقيا ( ،ECA/RFSD/2022/11املرفق).
ونظمت اللجنة االقتصادية املؤمتر التاسع املعين بتغري املناخ والتنمية يف أفريقيا،
- 31
حيث شكل معلما ابرزا للقارة األفريقية على طريق الدورة السادسة والعشرين ملؤمتر األطراف
يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ .وعقد املؤمتر يف سانتا ماراي ،جزيرة سال،
كابو فريدي ،يف الفرتة من  13إىل  17أيلول/سبتمرب  ،2021وتناول املوضوع التايل’’ :حنو
انتقال عادل يوفر فرص العمل واالزدهار واملرونة املناخية يف أفريقيا :االستفادة من االقتصاد
األخضر واألزرق‘‘ .واختتم املؤمتر إبقرار ببيان ختامي خل ص مواقف القارة بشأن القضااي
الرئيسية قيد التفاوض وقدم توقعات القارة بشأن ما ينبغي أن حتققه دورة مؤمتر األطراف
السادسة والعشرون لكي تكون انجحة.
وأسفرت اجلهود البحثية اليت تبذهلا اللجنة االقتصادية هبدف بناء قيادة فكرية
- 32
بشأن علوم املناخ يف أفريقيا عن إطالق عدد من املبادرات .وجرى التوصل إىل حنو  21من
النواتج البحثية ،غطت مواضيع يف علوم املناخ التأسيسية وآاثر املناخ والسياسة املناخية،
وذلك إبشراك عدد مماثل من الباحثني يف مرحلة ما بعد الدكتوراه من إثيوبيا وأوغندا وبنن
ومجهورية تنزانيا املتحدة وجنوب أفريقيا وزمبابوي والسنغال وغاان والكامريون وكوت ديفوار
وكينيا ومدغشقر وانميبيا .وقدمت اللجنة الدعم أيضا لبوركينا فاسو والكامريون يف عملية
تنقيح مسامهاهتما احملددة وطنيا وإدماج مسألة املرونة املناخية يف اخلطط والربامج اإلمنائية
الوطنية .ويف الوقت احلاضر ،جيري تنفيذ أربع مبادرات لتسخري االقتصاد األخضر واالقتصاد
األزرق ،وابلتايل مساعدة البلدان يف البناء للمستقبل بشكل أفضل بعد اجلائحة.
وواص لت اللجنة االقتصادية العمل مع مصرف التنمية األفريقي على مدى
- 33
العامني املاضيني إلعداد تقرير عن املؤشر األفريقي للمسائل اجلنسانية يف أفريقيا ولتنظيم
تظاهرة إعالمية عاملية افرتاضية عقدت يف كانون األول/ديسمرب  .2020وحضر التظاهرة
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أكثر من  150مشاركا ،منهم ممثلون عن احلكومات واملؤسسات اإلمنائية والقطاع اخلاص
واجملتمع املدين ،انقشوا كيفية تسريع عجلة التقدم لصاحل النساء والفتيات يف أفريقيا .وطلب
ممثلو الدول األعضاء الدعم من اللجنة االقتصادية ومصرف التنمية األفريقي لتحليل الفجوات
املكتشفة بني اجلنسني ،وحتديد العلل اليت تتسبب يف هذه الفجوات ،وحتديد األولوايت يف
إجراءات السياسة العامة هبدف تداركها .وللمساعدة يف نشر نتائج التقرير ،عملت اللجنة
االقتصادية والبنك الدويل مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي إلجراء حوارات
رفيعة املستوى بشأن السياسات يف عام  2021رمست خرائط طريق عملية املنحى ملعاجلة
التمييز القائم على نوع اجلنس يف شرق أفريقيا وجنوهبا وغرهبا.
وجيري تنفيذ مشروع لدعم البلدان األفريقية يف تقييم تكلفة حتقيق اهلدف  5من
- 34
أهداف التنمية املستدامة وتعزيز قدرة واضعي السياسات األفريقيني على إدماج أهداف
املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف عمليات التخطيط وامليزانيات القطرية .وتتمثل اإلجنازات
الرئيسية املتوخاة فيما يلي :إجراء حتليل حالة التدخالت الرامية إىل تقدير التكاليف الالزمة
لتعزيز املساواة بني اجلنسني؛ وإجراء دراسات حاالت إفرادية توثق كيفية تقدير البلدان
األفريقية لتكاليف التدخالت املتصلة ابملساواة بني اجلنسني؛ واستعراض وتقييم املنهجيات
والنُّـهج احلالية لتقدير تكاليف التدخالت املتصلة ابملساواة بني اجلنسني؛ ووضع إطار
مف اهيمي لتقدير تكاليف التدخالت املتصلة ابملساواة بني اجلنسني يف البلدان األفريقية؛
وتقدير تكلفة التدخالت الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني يف قطاع التعليم يف سياق
اجل ائحة يف بلدان أفريقية خمتارة .وابإلضافة إىل ذلك ،سامهت اللجنة االقتصادية يف تعزيز
معارف وقدرات مخسة بلدان (بوروندي وزمبابوي وسيشيل وانميبيا وموزامبيق) لتحديد
احتياجات الدول األعضاء من حيث تقدير التكاليف ولتوفري مؤشرات حامسة خبصوص متويل
األنشطة املتصلة ابملساواة بني اجلنسني.

واو -تنفيذ اإلصالحات اإلقليمية والعمل مع املنسقني املقيمني
تواصل الل جنة االقتصادية العمل مع الوكاالت األخرى التابعة ملنظومة األمم
- 35
املتحدة لتيسري عملية تنفيذ اإلصالحات اإلقليمية يف أفريقيا عن طريق منصة التعاون اإلقليمي
ألفريقيا املنشأة حديثا حيث تشغل األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية منصب انئب مشارك
للرئيس .واللجنة االقتصا دية طرف يف األمانة املشرتكة ملنصة التعاوين اإلقليمي ألفريقيا اليت
تضم أيضا كل من برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ومكتب التنسيق اإلمنائي .وأنشئت مثانية
حتالفات موضوعاتية وفرق عمل معنية إبدارة املعارف واإلبالغ اإلقليمي؛ كما أنشئت مكاتب
للدعم اإلداري تعمل لتسريع إنفاذ جدول أعمال املنصة .وتعمل اللجنة بوصفها منظما
مشاركا يف حتالفني موضوعاتيني وبصفتها منظما مشاركا يف فرق العمل الثالث .وعقد
االجتماع األول للمنصة يوم  5شباط/فرباير  ،2021وعقد االجتماع الثاين يوم 28
شباط/فرباير  .2022وجرى يف االجتماع األخري تقييم التقدم احملرز منذ االجتماع األول،
وانقش املشاركون برانمج العمل لعام  2022وحددوا أربعة جماالت سرتكز عليها املنصة يف
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عام  ، 2022وهي البياانت ،وإطار االقتصاد الكلي والديون ،والعمل املناخي والرقمنة،
والتحول الرقمي والطاقة.
وتواصل اللجنة دعم نظام املنس قني املقيمني الذي جرى تنشيطه وأفرقة األمم
- 36
املتحدة القطرية .ويقدم الدعم عرب قناتني :األوىل هي تقدمي الدعم عن طريق منصة التعاون
اإلقليمي ألفريقيا ،اليت يطلب فيها املنسقون املقيمون الدعم عن طريق األمانة املشرتكة
للمنصة ،ومن مث يتحرك التحالف املوضوعايت ذي الصلة لتقدمي الدعم الالزم .وقد طلبت
بلدان مثل إثيوبيا وإريرتاي ومالوي هذا الدعم وتلقته .والقناة الثانية هي تقدمي الدعم عن طريق
املكاتب دون اإلقليمية التابعة للجنة االقتصادية اليت تعمل بوصفها أعضاء غري مقيمني يف
أفرقة األمم املتحدة القطرية كل يف منطقته .وتسهم املكاتب دون اإلقليمية يف أعمال األفرقة
القطرية ،مبا يف ذلك ما يتعلق بوضع تقييمات قطرية مشرتكة ،ويف إطار األمم املتحدة للتعاون
من أجل التنمية املستدامة ،واخلدمات االستشارية التقنية بشأن سياسات االقتصاد الكلي
والسياسات االجتماعية وال تخطيط اإلمنائي.

زاي -األساليب العملية لتحسني تنفيذ برانمج عمل اللجنة االقتصادية ألفريقيا
اسرتشدت عمليات اللجنة االقتصادية ،طوال عام  ،2021أبنشطة التأهب
- 37
حلاالت الطوارئ واستمرارية تصريف األعمال ،وذلك بسبب االنتخاابت العامة يف إثيوبيا
اليت أجريت يف  21حزيران/يونيه  .2021ومن املبادرات الرئيسية اليت اختذت إصدار خطة
مشرتكة معتمدة الستمرارية تصريف األعمال للجنة االقتصادية واألمم املتحدة يف إثيوبيا وخطة
عمل معتمدة بشأن اسرتاتيجية مشرتكة ملكاتب الدعم اإلداري ،ال سيما لالنتقال عامليا إىل
املركز احمللي لتبادل اخلدمات وتشكيل جلنة حملية إلدارة املخاطر يف املؤسسة.
وفيما يتعلق أبعمال االستجابة لكوفيد 19-والتطعيم ضده ،مشلت املبادرات
- 38
الرئيسية إنشاء فريق حملي مشرتك بني الوكاالت لتويل عملية التطعيم وإنشاء  19موقعا للتطعيم
يف مجيع أحناء إثيوبيا .وابإلضافة إىل ذلك ،قام مركز األمم املتحدة للرعاية الصحية إبعطاء
لقاحات كوفيد ،19-وتوزيع حصص الطوارئ وأقنعة الوجه على املوظفني ،ونظم تدريبا على
املهارات للمراهقني ،وعقد جلسات استشارية عن مسألة اإلجهاد.
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وقدمت رؤى بشأن البعد اجلنساين يف اللجنة االقتصادية من خالل أربع واثئق
- 39
رئيسية هي :السياسة اجلنسانية للجنة االقتصادية ،واخلطة االسرتاتيجية امللحقة هبا ،وتقارير
استعراض األداء السنوية ،وتقرير تعميم مراعاة املنظور اجلنساين على نطاق اللجنة .وهتدف
السياسة اجلنسانية للجنة االقتصادية ألفريقيا للفرتة  2026-2021واخلطة االسرتاتيجية
التنفيذية امللحقة هبا إىل تعزيز مساءلة مجيع إدارات اللجنة االقتصادية وموظفيها لتعزيز املساواة
بني اجلنسني ومتكني املرأة وحتديد األدوار واملسؤوليات بوضوح ،مع بيان األهداف واجلداول
الزمنية إلجنازها .وت ِ
قد م تقارير استعراض األداء السنوية خلطة العمل على نطاق منظومة األمم
املتحدة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة توليفة للكيفية اليت جرت هبا مواءمة التخطيط
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ومبادرات السياسة العامة والرتتيبات املالية مع الغاايت يف إطار اهلدف  5من أهداف التنمية
املستدامة لتحسني النتائج املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة .وأخرياِ ،
يقدم تقرير
تعميم مراعاة املنظور اجلنساين على نطاق اللجنة جتميعا للتقارير الواردة من الشُّعب واملكاتب
دون اإلقليمية واملعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط عن العمل املتصل مبسائل
ا جلنسني املنجز من خالل الربامج الفرعية للجنة االقتصادية لدعم الدول األعضاء.
ومن اإلجنازات الرئيسية األخرى ذات الصلة ابلعمليات اليت اضطلعت هبا اللجنة
- 40
االقتصادية تطبيق املعيار الذي حيدد متطلبات نظام اإلدارة البيئية الذي ميكن أن تستخدمه
منظمة ما لتعزيز أدائها البيئي  -املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس ( - 14001:2015 (ISOوذلك
بعقد مؤمترات عرب اإلنرتنت وبصيغة خمتلطة تفي هبذا املعيار ،فضال عن نشر جدول
اجتماعات اللجنة االقتصادية احملني ،وإدخال حتسينات على املرافق ،وتوفري خدمات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذكية عالية األداء املتيسرة لالستخدام .ومتكنت اللجنة
من حتقيق وفورات يف املوارد من جراء تقليص استخدام الورق (نظمت  90,5يف املائة من
املناسبات عرب االنرتنت وبصيغ خمتلطة وكانت خالية من الورق) ،واخنفاض استخدام الكهرابء
واملياه واملواد الكيميائية .وابإلضافة إىل ذلك ،جرت عملية رقمنة حنو  24.324سجال،
وإاتحة  25.203سجالت على اإلنرتنت .وأفيد أبن األصول اإلعالمية للجنة مصونة،
ابستثناء تعرضها هلجوم إلكرتوين واحد.
وآلية املساءلة واستعراض األداء الرباجمي هي ابألساس آلية للمساءلة وضعتها
- 41
اللجنة االقتصادية ،والربامج الفرعية مطالبة مبوجبها بتقدمي تقارير عن األنشطة املقررة الواردة
يف خطط أعماهلا السنوية .وتنظم االجتماعات مرة كل ثالثة أشهر ،حيث عقدت أربعة
اجتماعات يف عام  .2021وهذه االجتماعات هي مثا بة حمفل يعرض فيه ممثلو الربامج
الفرعية أدائهم ويتبادلون اخلربات .وهي تيسر احلوار بشأن عمليات استعراض الربامج ،وتتيح
الفرصة لتسليط الضوء على الفرص املتاحة والتحدايت اليت ووجهت أثناء تنفيذ الربانمج ،ويف
الوقت نفسه الستخالص الدروس من أجل حتسني تنفيذ الربامج على نطاق اللجنة .كما
تتيح الفرصة للمشاركني إلطالع املؤسسة وفريق القيادة العليا على ما مت مواجهته من حتدايت
قد تتطلب الدعم والتدخل ،مع تلقي تعليقات نوعية أيضا .ويف أثناء االجتماع يعرِض
املشاركون أيضا األداء املايل لكل برانمج فرعي وأداء ش جعب دعم الربامج.

اثلثا -االستنتاجات

تضطلع اللجنة بدور ابلغ األمهية يف توفري حلول ابتكارية ،فضال عن تقدمي
- 42
املشورة السياساتية والتقنية املفصلة خصيصا مبا يالئم طلبات الدول األعضاء واجلماعات
االقتصادية اإلقليمية ،بغية تسريع عجلة انتعاشها بعد اجلائحة وتعزيز ظهور جمتمعات أكثر
ازدهارا ومشوال للجميع .ومشلت تدخالت اللجنة إجراء حبوث متطورة وتقدمي ما يتصل بذلك
من دعم متكامل يف جمال السياسات والقدرات موجه حنو التنويع االقتصادي ،مع الرتكيز
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بوجه خاص على تصميم أدوات مالية مبتكرة لزايدة تعبئة املوارد ،ووضع اسـرتاتيجيات وطنية
ودون إقليمية ،ودعم عملية تفعيل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية ،والتحول الرقمي.
ومما خلفته اجلائحة من آاثر أهنا أدت إىل تعزيز رؤية اللجنة على املدى الطويل،
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وموقعها االسرتاتيجي بوصفها جممعا للفكر من الدرجة األوىل ،وهيئة حمفزة وميسرة يف سياق
املفاوضات الدولية اليت تشمل أفريقيا .واللجنة االقتصادية ،إذ تتطلع إىل املستقبل يف عام
 ،2022ستواصل الرتكيز يف تدخالهتا على البناء ل لمستقبل بشكل أفضل عن طريق تسخري
مجلة أصول منها الفرص املتعددة اليت تتيحها الثورة الرقمية؛ وست واصل تنفيذ االتفاق املؤسس
ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية ،واالنتعاش األخضر واالقتصاد األزرق؛ وستعمل ،يف
سبيل حتقيق هذه الغاية ،على توسيع دورها الرائد يف إنتاج ونشر منتجات معرفية نوعية؛
وسرتكز على تقدمي املشورة السياساتية والفنية املصممة حسب الطلب وعقد حوارات بشأن
السياسات املتعلقة بقضااي انشئة متصلة ابلتنمية املستدامة متاشيا مع خطة عام  2030وخطة
عام .2063
وستواصل اللجنة أيضا عملها الرائد يف اجملاالت التالية( :أ) تقدمي الدعم
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للمواطنني األفريقيني يف احلصول على اللقاحات من خالل حتسني وجتميع عمليات الشراء
وتصنيع اللقاحات يف أفريقيا؛ (ب) متويل التنمية ملساعدة البلدان األفريقية على حشد املوارد
اليت حتتاج إليها لتمويل تعافيها من اجل ائحة؛ (ج) حتديد حلول مستدامة ملشكلة الديون
الناشئة اليت قد ت ِ
بطئ عملية التنمية يف القارة بسبب ارتفاع نسب خدمة الديون للدول
األعضاء؛ (د) صياغة سياسات االقتصاد الكلي؛ (ه) دعم التخطيط اإلمنائي؛ (و) تغري
املناخ ،وابألخص يف سياق التحضري للدورة السابعة والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم
املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ( .ز) متويل العمل املناخي .وتشمل جماالت العمل األخرى
ما يلي( :أ) تعزيز التجارة والتكامل اإلقليمي يف أفريقيا من خالل منطقة التجارة احلرة القارية
األفريقية؛ (ب) تعزيز قدرات البلدان األفريقية يف جمال البياانت والعمل اإلحصائي؛ (ج)
تعزيز عالقة العمل بني االحتاد األف ريقي واجلماعات االقتصادية اإلقليمية؛ (د) تعزيز عملية
التنويع االقتصادي عن طريق التنمية الصناعية املرتبطة ابلزراعة ومنو املؤسسات الصغرية
واملتوسطة .وستكثف اللجنة أيضا من عملها بشأن تعزيز املساواة بني اجلنسني والتمكني يف
أفريقيا.
وفيما يتعلق أبنشطة اللجنة االقتصادية اليت تقوم هبا يف إطار وظيفتها التشغيلية،
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فإن إدماج املنظور اجل نساين يف أنشطتها كفيل بتعزيز املنجزات املتوخاة والنتائج .وسيعزز ذلك
أيضا من اسرتاتيجية األمم املتحدة إلدماج منظور اإلعاقة على نطاق املنظومة من حيث إهنا
تتيح املضي قدما يف إدماج اإلعاقة ،وهو ما سيشمل اعتماد تدابري التخفيف للتغلب على
أي حتدايت عند تفعيل هذه االسرتاتيجية .وتشمل االسرتاتيجية تصميم برامج وتنفيذها
وتقييمها ،ووضع سياسات بشأن اجلوانب التشغيلية ،مبا يف ذلك توفري الرتتيبات التيسريية
املعقولة للطلبات ذات الصلة والتشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة.
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